
Eerste vijf genomineerden Gouden Televizier-Ring 2017 bekend 
 
Hilversum, 23 november 2017 – Nederlandse tv-kijkers hebben de eerste vijf 
programma’s genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2017: Dance 
dance dance (RTL 4), Dokter Tinus (SBS 6), Expeditie Robinson (RTL 5), Heel 
Holland Bakt (Omroep Max) en Zondag met Lubach (VPRO) maken nu al kans op de 
Ring.  
 
Deze vijf titels zijn bovenaan geëindigd tijdens de eerste voorronde van de Gouden 
Televizier-Ring Verkiezing 2017, die van 8 november tot 23 november 10.00 uur 
online stond op Televzier.nl/ring. Dat betekent dat deze programma’s nu al zeker zijn 
van een plaats in de nominatieronde van de Ring. 
 
“Kijkcijferhit Heel Holland bakt trok dit seizoen regelmatig ruim drie miljoen kijkers; 
het is dus niet vreemd dat deze populaire show van Omroep Max is genomineerd”, 
vindt Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van Televizier. “Maar een programma als 
Zondag met Lubach, dat het afgelopen tv-kwartaal tussen de 500.000 en 800.000 
kijkers trok, is dit keer óók genomineerd. Kijkcijfers alleen zeggen dus niets over een 
nominatie voor de Ring; uiteindelijk bepalen de fans of een programma wordt 
genomineerd of niet.”   
 
Fasen Verkiezing 
De eerste fase van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2017 bestaat uit vier 
kwalificatierondes, die plaatsvinden in: 
1: november 2016 (tv-kwartaal: 1 augustus tot 1 november 2016) 
2: februari 2017 (tv-kwartaal: 1 november 2016 tot 1 februari 2017) 
3: mei 2017 (tv-kwartaal: 1 februari tot 1 mei 2017) 
4: juli/augustus 2017 (tv-kwartaal: 1 mei tot 1 augustus 2017) 
 
Door middel van deze vier voorrondes bepaalt het publiek welke twintig programma’s 
en series in augustus kans maken op de Ring; Televizier geeft vervolgens nog eens 
vijf wildcards weg. Tijdens de volgende fase van de Verkiezing, de nominatieronde in 
september 2017, kan het publiek alleen op deze 25 titels stemmen.  
 
De drie programma’s of series met de meeste stemmen staan in de finale van de 
Gouden Televizier-Ring 2017. Deze derde en laatste fase in dit verkiezingsjaar vindt 
plaats tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, dat AVROTROS in oktober 2017 
organiseert. Het Nederlandse publiek kan dan nog eenmaal stemmen op de drie 
finalisten voor de Ring.  


